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Tilladelse til grundvandssænkning i forbindelse med råstofindvin-
ding under grundvandsspejl på Matrikel 11f, Døjringe By, Munke 
Bjergby

Tilladelse efter vandforsyningsloven
Sorø Kommune giver efter § 26 stk. 1 i vandforsyningsloven tilladelse til den midlertidi-
ge grundvandssænkning, der vil være konsekvensen af en årlig råstofindvinding på 
20.000 m³ under grundvandsspejlet samt indvinding af 1.500 m³ vand fra en eksiste-
rende sø. Samtidig gives efter miljøbeskyttelseslovens § 24 forbud mod anvendelse af 
pesticider og gødning indenfor graveområdet på ejendommen matr. 11f Døjringe By, 
Munke Bjergby, ejendomsnummer 9483, beliggende Dyssevej 20, 4180 Sorø

Tilladelsen er gyldig fra 2019 til 2028

Tilladelsen er givet på nedennævnte vilkår om gravetidspunkter og om anvendelsen af 
de færdigbehandlede arealer.

Vilkår i henhold til Vandforsyningsloven

Grundvandssænkning
 Gravning under grundvandsspejl må ikke give anledning til påvirkning af vand-

mængderne i Tude å. 
 Hvis der skal graves under grundvandsspejlet i perioden fra 1. maj til 1. okto-

ber, skal indvinder etablere logning af vandspejlet i gravesøen, efter nærmere 
aftale med Sorø Kommunes vandløbsmyndighed. 

 På dage hvor der skal graves under grundvandsspejl, skal det i sommerperio-
den kontrolleres at vandspejlet i søen er over kote 30,27 m (DVR90) før grav-
ningen påbegyndes. Der må kun graves under grundvandsspejl, hvis det er til-
fældet.

 Såfremt grundvandssænkningen påvirker indvindingsboringer i området, vil 
indvinder være erstatningspligtig for den skade dette måtte forvolde jf. vand-
forsyningslovens § 28.
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Vandindvinding til støvbinding
 Til støvbinding på vejene må op til 2 gange dagligt tages 8 m³ fra eksisterende 

sø på ejendommen.
 Der skal føres journal med mængder indvundet dagligt, og indvindingen skal 

indberettes til Sorø Kommune hvert år i januar måned. Journalen skal være 
tilgængelig for Sorø Kommune ved tilsyn i grusgraven. Kopi af jorunalen skal 
udleveres til Sorø Kommune efter anmodning.

Anvendelse af det efterbehandlede areal
Med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens § 24 gives forbud mod at anvende pesticider 
eller gødning på det efterbehandlede område. Tilladelsen må ikke udnyttes før indvin-
der har tinglyst dette påbud på ejendommen med en deklaration, hvis tekst skal være 
godkendt af Sorø Kommune. Sorø Kommune skal være påtaleberettiget i forhold til 
deklarationen af dette vilkår. Deklarationen kan indgå som en del af Region Sjællands 
deklaration om efterbehandling af arealet, som Region Sjælland har gjort i andre sa-
ger. 

Grundvandsinteresser i området
Den nærmeste almene vandforsyning ligger over 1,2 km fra råstofgraven, men råstof-
graven ligger i område med særlig drikkevandsinteresse. Råstofgraven ligger i indvin-
dingsoplandet for Dybendal vandværk og Munke Bjergby Vandværk.  
De nærmeste ikke-almene vandforsyninger ligger henholdsvis 170 meter nordvest for 
graveområdet på Plantagevej 13 og 425 meter sydvest for graveområdet på Plantage-
vej 9. 

Overfladevandsinteresser i området
Grusgraven ligger lige ved Tude å. 400 m nedstrøms matriklen ligger en strækning 
med Sorø Kommunes nok bedste gydepladser for ørred. Bestandsstørrelsen er dog 
varierende, og er iht. DTU Aqua dårlig med en individtæthed på 5 ørreder/100 m2 ved 
seneste bedømmelse i 2013. 

Sportsfiskernes ”Udsætningsforeningen Vestsjælland 95” udsætter årligt 1.000 stk. ½ 
års ørredyngel på denne strækning og yderligere 1.900 stk. lidt længere nedstrøms i 
henhold til ”Plan for fiskepleje i sjællandske vandløb til sydlige Kattegat og Storebælt” 
DTU Aqua, Institut for akvatiske ressourcer, 2014.

Vandløbsstrækningen ud for graveområdet er i henhold til den gældende vandområ-
deplan (2015-2021) et middelstort vandløb. Den økologiske tilstand er ukendt, men 
kort op- og nedstrøms graveområdet er tilstanden ”god økologisk tilstand”. Målet for 
strækningen er ”god økologisk tilstand”. Strækningen fra ca. 400 m nedstrøms grave-
området er som noget nyt målsat med den højeste målsætning ”høj økologisk tilstand” 
specifikt for fisk. 



Erstatningsansvar
Råstofindvinder er erstatningspligtig for skade som forvoldes i eksisterende forhold 
ved forandringen af grundvandsstanden eller vandføringen i Tude å efter vandforsy-
ningslovens § 23 og 28.

Ansøgningen
Grundejer har søgt Region Sjælland om tilladelse til råstofindvinding på matr. nr. 11f, 
Døjringe by, Munke Bjergby sogn, beliggende Dyssevej 20, 4180 Sorø. Der er ansøgt 
om tilladelse til en årlig gravning af op til 20.000 m³ råstoffer under grundvandsspejl. 
Der er søgt om indvinding af vand til støvbekæmpelse, ca. 75 dage årligt, 2 gange 
dagligt med 8 m³. Støvbekæmpelsen foretages med en slamsuger. Der er ikke ansøgt 
om tilladelse til grusvask.

Sorø Kommunes vurderinger
Sorø Kommune vurderer, at den nævnte indvinding under grundvandsspejlet, med de 
begrænsninger som fremgår af vilkårene, ikke vil medføre en grundvandssænkning, 
som vil påvirke nærliggende vandindvindinger, vandløb, søer og vådområder i et om-
fang der vil medføre gener for indvinding af drikkevand eller flora og fauna i nærområ-
det.

Som det fremgår af redegørelsen for overfladeinteresser i området, er strækningen af 
Tude Å nedstrøms graveområdet følsomt for forringelser af især fiskenes forhold. Det 
er afgørende for miljøtilstanden, at der ikke sker væsentlige reduceringer i vandførin-
gen på strækningen. 

Hvis der skal graves i sommerperioden, skal der derfor etableres overvågning af vand-
spejlet i gravesøen, efter nærmere aftale med Sorø Kommune. På denne måde sikres 
det, at gravningen kan bringes til ophør, hvis der er væsentlig risiko for skadelig på-
virkning af vandløbet. 

Vandspejlet i Tude Å blev opmålt i sommerperioden (maj-juli) i 2016 i forbindelse med 
en opmåling af vandløbet med henblik på kontrol af vandløbets tilstand. Der var ved 
opmålingen ikke forhold som kunne forårsage opstuvninger af vand på strækningen. 
På baggrund af denne opmåling er vilkåret om vandspejlskoten fastsat til kote 30,27, 
svarende til vandspejlet ud for graveområdet (vandløbets station ca. 4200). 

Anden Lovgivning
Denne afgørelse er meddelt efter vandforsyningsloven. Tilladelsen kan ikke udnyttes, 
med mindre der også er meddelt fornødne tilladelser efter anden lovgivning, herunder 
bl.a. råstoflovgivningen.

Klagevejledning i henhold til Vandforsyningsloven
Kommunens afgørelse kan jf. vandforsyningslovens § 80 påklages til Natur- og Mil-
jøklagenævnet af ansøgeren og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i 
sagens udfald.  Klagefristen for afgørelsen er 4 uger fra den dag, hvor afgørelsen er 



offentliggjort. Afgørelsen offentliggøres på Sorø Kommunes hjemmeside www.sor-
oe.dk tirsdag den 8. maj 2019. Klagefristen er derfor tirsdag den 5. juni  2019. 

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklage-
nævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nm-
kn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.bor-
ger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gen-
nem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, 
når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale 
et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer 
uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive 
fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den 
myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter an-
modningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din 
anmodning kan imødekommes.

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inde 6 måneder efter at afgørel-
sen er meddelt, jævnfør vandforsyningslovens § 81.
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